
Loistokesä

 V
aikka kesä ei vielä millään muotoa ohi olekaan, on pakko kehaista kuluneen – tai siis 

kuluvan – kesän veneilykelejä. Toivottavasti tämä ei kostaudu, sillä en varmasti ole ai-

noa, joka on varannut veneilyviikonloppuja vielä elo-syyskuullekin. Säät ovat veneilyä 

suosineet, joten toivottavasti te kaikki olette niistä vesillä nauttineet!

En tiedä, onko suotuisilla säillä suoraa yhteyttä vesillä liikkuvien käytökseen, mutta ainakin 

omalta osaltani kesästä jää tapahtumien suhteen näillä näkymin positiivinen mielikuva. Sopu 

on säilynyt niin väylillä kuin vierassatamissa ja hauskaa on ollut.

Kaikki toimituksemme jäsenet tosin eivät aivan varauksetta yhdy mielipiteeseeni. Toimituk-

sen sihteerimme Mariannen ensimmäinen kesä purjeveneen omistajana koki sananmukaisen 

kolauksen, kun ruorijuoppo rysäytti vauhdilla juhannuksen tienoilla viisimetrisen moottorive-

neensä Mariannen juuri hankitun, kunnostetun ja vesille lasketun, kotisatamaan purjehdusta 

odottavan Guy 22:n kannelle.

Eri vaiheiden jälkeen Guy päätettiin kuitenkin kunnostaa, mutta puoli kesäähän siinä meni. 

Korjaukset valmistuivat elokuun alussa. Materiaaliset vahingot saatiin siis korjattua (ja korvat-

tua), mutta toteutumatta jääneille purjehdusreissuille on vaikea löytää korvaajaa. Minkä arvoi-

nen on pilalle mennyt veneilykesä?

Kaikkia veneilyyn liittyviä riskejä ei siis voi ennaltaehkäistä, tekipä mitä hyvänsä. Mutta ka-

luston (veneen, moottorin, varusteiden) kunnosta huolehtiminen on kuin laittaisi rahaa pank-

kiin. Hyvin huollettu ja ylläpidetty mekaaninen laite kestää pidempään ja toimii varmemmin. 

Piste.

Tätä hyötytietoa olemme keränneet Teidän eduksenne tähän loppukesän Venemestariin 

jälleen runsain mitoin. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa moottorin voitelujärjestelmän 

tunteminen ja DP-vetolaitteen sekä nelitahtiperä-

moottorin ylläpito. Ja vaikka kuinka muuta toivoi-

simme, on talvitelakointi väistämättä edessä. Siksi 

käsittelemme tässä numerossa niin moottorin kuin 

koko veneen suojaamista telakointiajaksi. Myös lasi-

kuiturutto ilmiönä aiheuttaa keskustelua usein juuri 

syksyisin. Aihetta käsitellään lujitemuovisarjamme 

kuudennessa osassa.

Venemestarin motto on tarjota hyötytietoa ve-

neilijöille, joten kaikenlaiset ehdotukset ja toiveet 

juttuaiheista ovat jatkuvasti tervetulleita. Loppujen 

lopuksi teemme Venemestaria juuri Teille, hyvät 

lukijamme!

Venemestari

jan.sjolund@venemestari.fi
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